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Expedieras till

Plan- och exploateringsavdelningen för vidarebefordran enl. sändlista
Akten

§ 81
Förslag till Planprogram för Södra Veddesta
Dnr Kst 2013/301
Kommunstyrelsens beslut

1. Det reviderade planprogrammet för Södra Veddesta sänds på samråd.
2. Texten under rubriken ”Kultur och fritid”, sid 23, ändras till följande:
Tidigare har inom Ormbackaområdet ett läge reserverats för idrottsplats för att på
sikt kunna ersätta Veddestavallen och i Barkarbystaden planeras för en ny
idrottsplats. Med många nya bostäder behöver tidigare behovsbedömningar förändras och då finns ett behov av en idrottsplats i Veddesta. Placering av en
idrottsplats kommer därför att prövas i den kommande planeringen. Detta för att
hitta den lokalisering, nuvarande eller bättre, som möjliggör den bästa planeringen för området och bäst förutsättningar för föreningslivet. I området markerat
som urban park finns möjlighet till idrott och rekreation.

Reservationer
Lennart Nilsson (KD) anmäler ett särskilt yttrande, bilaga 4.
Claes Thunblad (S) anmäler ett särskilt yttrande, bilaga 5.
Aphram Melki (C) anmäler ett ersättaryttrande, bilaga 6.
Ärendet i korthet

Syftet med detaljplaneprogrammet är att ge förutsättningar för Veddesta att utvecklas
till en blandstad som inrymmer, bostäder, kontor, service och andra verksamheter
samt att ta tillvara och utveckla goda kollektivmöjligheter. Programmet ska även möjliggöra för goda kopplingar till, från och inom den regionala stadskärnan. Förändringsarbetet med området är långsiktligt och avses ske under en längre period. Gradvis
kan en förändring ske där en del av de befintliga verksamheterna existerar tillsammans
med de nya bostäderna och verksamheterna.
Handlingar

1.
2.
3.
4.
Justerandes sign

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-27
Planprogram - Södra Veddesta - 2014-05-27
Särskilt yttrande från Lennart Nilsson (KD) – KS 2014-06-16
Särskilt yttrande från Claes Thunblad (S) – KS 2014-06-16
Rätt utdraget intygas
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5. Ersättaryttrande från Aphram Melki (C) – KS 2014-06-16
Kommunstyrelsens behandling

Lämnade förslag
Cecilia Löfgreen (M) yrkar med instämmande av Claes Thunblad (S) bifall till följande ändringsförslag: Texten under rubriken ”Kultur och fritid”, sid 23, ändras till
följande:
Tidigare har inom Ormbackaområdet ett läge reserverats för idrottsplats för att på sikt
kunna ersätta Veddestavallen och i Barkarbystaden planeras för en ny idrottsplats.
Med många nya bostäder behöver tidigare behovsbedömningar förändras och då finns
ett behov av en idrottsplats i Veddesta. Placering av en idrottsplats kommer därför att
prövas i den kommande planeringen. Detta för att hitta den lokalisering, nuvarande
eller bättre, som möjliggör den bästa planeringen för området och bäst förutsättningar
för föreningslivet. I området markerat som urban park finns möjlighet till idrott och
rekreation.
Förslag till reviderad beslutssats:
Det reviderade planprogrammet för Södra Veddesta sänds på samråd
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
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